Katka Šístková
pohyb pro všechny…

tel.: 777 136 452 • e-mail: katka@katkasistkova.cz
wwww.katkasistkova.cz
www.facebook.com/katkasistkova

Přihláška na kurz
Jméno: ...................................................................................................................................................................
Jméno dítěte: ......................................................................................................................................................
E-mail: ...........................................................................................................................................................
Telefon: ..................................................................................................................................................................
Maminky a děti 1,5–4 roky (Katka): úterý 10,00–10,45, cena 2 500 Kč (20 lekcí),
od 6. 9. 2022 do 2. 2. 2023 (vyjma 20. a 27. 12. 2022)
Kondiční trénink pro děti 5–12 let (Katka): úterý 18,00–18,50, cena 2 500 Kč
(20 lekcí), od 6. 9. 2022 do 2. 2. 2023 (vyjma 20. a 27. 12. 2022)
Maminky a děti 1,5–4 roky (Katka): čtvrtek 10,00–10,45, cena 2 300 Kč (18 lekcí),
od 8. 9. 2022 do 2. 2. 2023 (vyjma 27. 10., 17. 11., 22. a 29. 12. 2022)
Miniaerobic 3,5–6 let (Katka): čtvrtek 18,00–18,50, cena 2 300 Kč (18 lekcí),
od 8. 9. 2022 do 2. 2. 2023 (vyjma 27. 10., 17. 11., 22. a 29. 12. 2022)
Nejen aerobic 7–12 let (Katka): čtvrtek 18,00–18,50, cena 2 300 Kč (18 lekcí),
od 8. 9. 2022 do 2. 2. 2023 (vyjma 27. 10., 17. 11., 22. a 29. 12. 2022)
Pilates (Katka): pátek 9,00–10,00, cena 2 000 Kč (16 lekcí), od 9. 9. 2022
do 27. 1. 2023 (vyjma 30. 9., 28. 10., 18.11. 23. a 30. 12. 2022)
V době školních prázdnin a státních svátků se lekce nekonají. Za hodiny neúčasti se peníze nevracejí.
Souhlasím se zpracováním poskytnutých osobních údajů a se zveřejňováním fotografií
„Katka Šístková – pohyb pro všechny“ zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen ,,GDPR‘‘). Zároveň
je správcem a zpracovatelem vašich osobních údajů.
Souhlasím se zveřejněním fotografií pořízených na lekcích a kurzech. Fotografie mohou být zveřejněny na
webových stránkách www.katkasistkova.cz nebo na facebooku a mohou být použity k PR účelům.
Před každou lekcí zvážím aktuální zdravotní stav (svůj i svého dítěte) vzhledem k onemocnění Covid-19 či jiné
infekční nemoci a budu dodržovat nařízení úřadů či lékaře.

V .......................................... dne ........................................... Podpis .......................................................

Bankovní spojení: 296843815/0300 (do poznámky uveďte název kurzu a jméno)

